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CONCURSO PÚBLICO

RIO LARGO (AL) - MÉDIO MANHÃ
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

ATENÇÃO!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com
o registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário,
notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

INFORMAÇÕES GERAIS:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

a. este Caderno de Questões Objetivas, com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica
ou equivalente.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no
Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão
com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro
fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente
preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:
INSCRIÇÃO:
CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 35
1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), hepatites Virais
e Tuberculose são doenças que ocorrem de maneira universal,
atingindo vários segmentos da população e causando grande
impacto de morbidade e mortalidade.
II. A alteridade é um valor ético necessário ao serviço público.
III. O NASF não se vincula às equipes de Saúde da Família, pois ele
se configura como uma iniciativa independente do SUS.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
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4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Do ponto de vista ético, o servidor público deve comunicar
imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato
contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis.
Assim, ao adotar um comportamento ético e responsável na
execução das próprias atividades, ele está favorecendo a eficiência,
eficácia e efetividade dos serviços públicos prestados à população.
II. Em nível internacional, a saúde pública é coordenada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). Essa entidade é responsável
por estimular, promover e combater qualquer iniciativa relacionada
ao desenvolvimento de serviços e estratégias de saúde pública nos
países membros da ONU.
III. O Programa Saúde na Escola não pode realizar avaliações
psicossociais, pois essas avaliações desestimulam o autocuidado
entre os estudantes e criam condições favoráveis para a
propagação de viroses no ambiente escolar.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

IV. A Atenção Básica deve receber e ouvir todas as pessoas que
procuram seus serviços, de modo universal, de fácil acesso e sem
diferenciações excludentes.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

e) Todas as afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A expressão "doença transmissível" pode ser sintetizada como
doença cujo agente etiológico é vivo e transmissível.
II. A Comissão Intergestores Bipartite envolve apenas os entes
federais.
III. As equipes dos Consultórios na Rua são impossibilitadas de
desenvolver ações em conjunto com os Núcleos de Apoio à Saúde
da Família.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Declaração de Nascido Vivo (DNV) não deve conter o nome da
mãe.
II. O HIV é transmitido a outros indivíduos pelas relações sexuais
desprotegidas, apenas.
III. Os alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus
insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, limites de
contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de
medicamentos veterinários devem ser submetidos ao controle e
fiscalização sanitária pela Anvisa.
IV. A vigilância epidemiológica tem como função exclusivamente a
divulgação das informações sobre doenças, agravos, casos
individuais e surtos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As informações do cadastro realizado pelas equipes das
Unidades Saúde da Família contribuem para o conhecimento da
realidade da população da área de abrangência.
II. Os sistemas de informação em saúde são instrumentos
padronizados de monitoramento e coleta de dados.
III. O Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) não
permite subsidiar as intervenções relacionadas à saúde da mulher
ou da criança para qualquer nível do SUS.
IV. Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de
saúde das Forças Armadas não poderão integrar-se ao SUS.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Do ponto de vista ético, o servidor público deve compreender que
os fatos e atos de sua vida pessoal poderão acrescer ou diminuir
seu bom conceito no aspecto profissional. Nesse sentido, o
servidor deve ter consciência de que seu trabalho é regido por
princípios éticos, leis e normas que se materializam na adequada
prestação dos serviços aos cidadãos.
II. A Vigilância em Saúde Ambiental é um conjunto de ações que
proporciona o conhecimento e detecção de qualquer mudança nos
fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que
interferem na saúde humana.
III. À luz da Lei 8.080/90, o indivíduo não possui responsabilidade
sobre a manutenção da própria saúde.
IV. Conhecer o percentual de doentes que obtiveram todos os
medicamentos prescritos na consulta é uma forma de utilizar
indicadores de saúde em favor da melhoria da gestão da saúde
pública em uma região.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os procedimentos de realização de diagnóstico em serviços de
saúde contam com o apoio de diversos recursos tecnológicos,
atualmente. Para garantir a qualidade desses equipamentos e
materiais, a Anvisa realiza medidas de controle e investigação de
diversos produtos. Por exemplo, os radioisótopos, os
radiofármacos e os produtos radioativos utilizados em diagnóstico
e terapia não devem ser submetidos ao controle e à fiscalização
sanitária pela Anvisa. Assim, é possível garantir que esses
materiais atenderão aos requisitos necessários para atender aos
seus objetivos.
II. O percentual de mulheres que fizeram o exame ginecológico
durante o pré-natal é um exemplo de indicador de saúde que em
nada pode ser útil para a melhoria da gestão da saúde pública em
uma região.
III. É uma atribuição do Agente de Combate às Endemias realizar
atividades de promoção da saúde.
IV. A Rede Cegonha organiza-se a partir de quatro componentes:
Pré-Natal, Parto e Nascimento, Puerpério e Atenção Integral à
Saúde da Criança e Sistema Logístico.
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10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O SUS pode prestar assistência às pessoas por intermédio de
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
II. O Brasil apresenta um amplo conjunto de leis e normas para o
setor de saúde, o que nos coloca entre os países com uma das
mais completas estruturas jurídicas para o setor. À luz dessas leis,
por exemplo, os equipamentos e materiais médico-hospitalares,
odontológicos, hemoterápicos e de diagnóstico laboratorial e por
imagem estão dispensados do controle e da fiscalização sanitária
realizados pela Anvisa. Assim, é possível para os profissionais de
saúde ter melhor acesso aos recursos necessários à sua atuação
profissional.
III. A cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um
indivíduo que vive em sociedade, desassociado do seu poder ou
grau de intervenção no usufruto de espaços coletivos.
IV. O instrumento padronizado de coleta de dados do Sistema de
Informações Sobre Mortalidade (SIM) é a Declaração de Óbito
(DO).
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os produtos saneantes destinados à higienização, desinfecção
ou desinfestação em ambientes domiciliares, hospitalares e
coletivos devem ser submetidos ao controle e fiscalização
sanitária pela Anpac.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Conhecer o total de indivíduos que realizaram mamografia
alguma vez na vida é uma forma de utilizar indicadores de saúde
em favor da melhoria da gestão da saúde pública em uma região.
II. A vigilância epidemiológica tem como funções, dentre outras, a
coleta, o processamento, a análise e a interpretação dos dados
sobre doenças e agravos.
III. A vigilância à saúde não se fundamenta no princípio de
integralidade.
IV. Os imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e
hemoderivados devem ser submetidos ao controle e fiscalização
tributária pela Anvisa.

II. A Educação Permanente em Saúde propõe estratégias que
possibilitam a construção coletiva do conhecimento.
III. O Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) tem por
objetivo ocultar da população as informações da atenção
especializada em nível nacional.
IV. O processo de planejamento do SUS é sempre descendente, do
nível federal até o municipal.
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A manutenção da saúde do idoso deve ser efetivada apenas por
meio de atendimento domiciliar.

9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A vigilância epidemiológica tem como funções, dentre outras, a
análise dos resultados obtidos e recomendações e promoção das
medidas de controle indicadas relacionadas às doenças e agravos.
II. A Lei nº 8.080, de 1990, não trata sobre as Comissões
Intergestores Bipartite e Tripartite.
III. A lei nº 8.080/90 dispõe sobre a organização dos serviços de
saúde.
IV. No Brasil, a saúde pública está prevista na Constituição Federal
como um dever do Estado (artigo 5º) e como um direito social
(artigo 212º), ou seja, um direito que deve ser vedado de forma
homogênea aos indivíduos a fim de coibir o exercício de seus
direitos fundamentais.

II. Promover a atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa,
é uma diretriz de promoção à saúde do idoso.
III. O trabalho do Agente de Combate às Endemias (ACE) também
abrange o âmbito das instituições da administração municipal.
Assim, o ACE deve mapear os servidores que apresentam doenças
crônicas ou alguma DST, por exemplo. Essas informações, por sua
vez, devem ser encaminhadas ao líder do executivo municipal, o
qual deve determinar, por exemplo, que um servidor público seja
exonerado por ser portador do vírus HIV e da AIDS.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A educação em saúde desestimula a participação da população
em assuntos relacionados à sua qualidade de vida. Ou seja, as
ações de caráter educativo, no âmbito da saúde pública, é
prejudicial e pode levar o paciente a um entendimento incorreto
sobre os verdadeiros objetivos do Sistema Único de Saúde.
II. A doença meningocócica, quando se apresenta na forma de
doença invasiva, caracteriza-se por uma ou mais síndromes
clínicas, como a síndrome de imunodeficiência adquirida.
III. Compete ao SUS colaborar na fiscalização das agressões ao
meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a Aids. Há muitos
soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem
desenvolver a doença.
II. Conhecer o percentual de adultos que já perderam todos os
dentes é uma forma de utilizar indicadores de saúde em favor da
melhoria da gestão da saúde pública em uma região.
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16 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É uma atribuição do Agente de Combate às Endemias realizar
atividades de controle de doenças.
II. Uma doença transmissível é qualquer doença causada por um
agente infeccioso específico ou por seus produtos tóxicos. Ela se
manifesta apenas pela transmissão deste agente de uma pessoa
para um hospedeiro não suscetível.
III. A Vigilância em Saúde Ambiental acompanha a interação do
indivíduo com o meio ambiente, enfocando o espaço urbano e
coletivo e as diversas formas de intervenção sobre este meio,
entendendo que essa relação possa se dar de maneira não
harmônica.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Realizar a identificação das necessidades, demandas e
problemas de saúde dos trabalhadores no território é uma forma
de fortalecer a Vigilância em Saúde do Trabalhador.
II. Não está incluída no campo de atuação do SUS a vigilância
nutricional de jovens e adultos.

III. A vigilância epidemiológica compreende o conjunto de ações
que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de
saúde individual, apenas, com a finalidade de recomendar e adotar
as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos para
o indivíduo.

III. Conhecer o percentual de mulheres que engravidaram na
adolescência não é uma forma de utilizar indicadores de saúde em
favor da melhoria da gestão da saúde pública em uma região.

Marque a alternativa CORRETA:

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A qualidade da água para consumo humano, os contaminantes
ambientais, a qualidade do ar, a qualidade do solo, notadamente
em relação ao manejo dos resíduos tóxicos e perigosos, os
desastres naturais e acidentes com produtos perigosos, são
objetos de monitoramento da Vigilância em Saúde Ambiental, seja
de forma direta e contínua ou por meio de ações em parceria com
outros órgãos e secretarias.
II. Os órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em
transplantes ou reconstituições devem ser submetidos ao controle
e fiscalização sanitária pela Anvisa.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnóstico
devem ser submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Anvisa.
II. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança
define a primeira infância como a faixa etária de 0 (zero) a 18
(dezoito) anos.
III. A célula animal não apresenta a carioteca (um núcleo
individualizado por membrana), pois o grande volume de
aminoácidos presentes no interior dessas células impede o
agrupamento de lipídeos necessário para a formação de um núcleo
próprio.
Marque a alternativa CORRETA:

III. O câncer de pulmão não está relacionado ao fumo, pois essa
doença se desenvolve exclusivamente como o resultado de uma
alimentação desequilibrada e rica em gorduras saturadas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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19 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Organização Mundial de Saúde (OMS) trabalha lado a lado com
o governo dos países para aprimorar a prevenção e o tratamento
de doenças, além de deteriorar a qualidade do ar, da água e da
comida.
II. As ações de vigilância em saúde ambiental têm a finalidade de
identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco
ambientais relacionados aos acidentes domésticos e de trânsito.
III. A Estratégia Saúde da Família pressupõe a multidisciplinaridade,
mas não a integralidade, do cuidado sobre a população.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
20 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As condições de exercício do trabalho não possuem relação com
a saúde de uma população.
II. Além do contexto político-administrativo, a saúde pública
também é o ramo da ciência que busca prevenir e tratar doenças
através da análise de indicadores de saúde e sua aplicação nos
campos da biologia, epidemiologia e outros campos relacionados.
III. As ações de vigilância epidemiológica compreendem as
investigações necessárias à programação das medidas de controle
de doenças.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa II, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Unidade de Saúde da Família (USF) não está inserida na
atenção primária à saúde, pois a USF atua exclusivamente no
fornecimento de medicamentos para a população de baixa renda.
II. O servidor público deve embargar qualquer iniciativa de seus
colegas de trabalho no sentido de utilizar e aplicar conhecimentos
na construção de serviços públicos de qualidade.
III. As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), hepatites
Virais e Tuberculose são doenças que causam impacto na
qualidade de vida das pessoas, em suas relações pessoais e
profissionais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa II, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À direção estadual do SUS compete promover a descentralização
para os municípios dos serviços e das ações de saúde.
II. Disseminar informações epidemiológicas não é um dos
objetivos da vigilância epidemiológica no Brasil.
III. Conhecer o percentual de crianças de 20 meses com
desnutrição (déficit de peso por idade) é uma forma de utilizar
indicadores de saúde em favor da melhoria da gestão da saúde
pública em uma região.
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e) Todas as afirmativas estão corretas.
23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Conhecer o percentual de famílias sem acesso a água potável é
uma forma de utilizar indicadores de saúde em favor da melhoria
da gestão da saúde pública em uma região.
II. Em oncologia, a radioterapia é o método capaz de destruir
células tumorais empregando fitoterápicos e outros componentes
à base de vitaminas de base vegetal.
III. Quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à
saúde, obtidos por engenharia genética, por outro procedimento ou
ainda submetidos a fontes de radiação devem ser submetidos ao
controle e fiscalização sanitária pela Anvisa.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As doenças infecciosas podem assumir várias formas. Uma
doença manifesta, por exemplo, é aquela que apresenta as
características clínicas que lhe são típicas.
II. Conhecer o percentual de adultos que consideram sua saúde
boa ou muito boa é uma forma de utilizar indicadores econômicos
quantitativos em favor da melhoria da gestão da saúde pública em
uma região.
III. O Agente de Combate às Endemias deve saber que a atenção
ao usuário deve ser realizada apenas no âmbito da Unidade de
Saúde. Ou seja, no contexto da prestação de serviços de saúde, as
estratégias de educação e prevenção de doenças devem ser
evitadas em favor das medidas curativas e das alternativas de
tratamento medicamentoso.
IV. O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser
realizados por indicação médica ou de um técnico em saúde,
mesmo sem a concordância do paciente ou de sua família.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana.
Causador da Aids, ele ataca o sistema imunológico, responsável
por defender o organismo de doenças.
II. A dimensão educativa é inerente aos processos de trabalho em
saúde.
III. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador não pode
contemplar os profissionais de baixa renda.
IV. A vigilância epidemiológica tem o propósito de fornecer
orientação técnica permanente para os que têm a responsabilidade
de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e
agravos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
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26 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À direção municipal do SUS compete organizar, controlar e
executar os serviços públicos de saúde.
II. Os cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes não
devem ser submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela
Anvisa.
III. Cada Equipe de Saúde da Família (ESF) deve ser responsável
por, no máximo, 50.000 pacientes. Na possibilidade de um quadro
de epidemia ocorrer no município, esse número pode ser ampliado
para, até, 60 mil pacientes.
Marque a alternativa CORRETA:

v.Audit.: CC5D4FD41

29 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Consideram-se regiões de saúde um recorte espacial estratégico
para fins de planejamento, organização e gestão de redes de ações
e serviços de saúde em determinada localidade.
II. A realização de atividade física contribui para a melhoria dos
níveis de saúde de um indivíduo.
III. A Constituição Federal atribuiu à União, aos estados, ao Distrito
Federal e aos municípios a competência de cuidar da saúde
pública. Isso significa que a União é responsável por executar os
serviços destinados à saúde, sem a colaboração dos demais entes
federativos.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

IV. Os medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e
demais insumos, processos e tecnologias não devem ser
submetidos ao controle ou à fiscalização sanitária pela Anvisa.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
27 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Conhecer o percentual de adultos que fumam diariamente é uma
forma de utilizar indicadores quantitativos em desfavor da melhoria
da gestão da saúde pública em uma região.
II. É uma atribuição do Agente de Combate às Endemias executar
ações de campo para coleta de reservatórios de doenças.
III. A saúde pública é o conjunto de medidas executadas pelo
Estado para garantir, promover ou tolher o bem-estar físico, mental
e social da população.
IV. Está incluído no campo de atuação do SUS o controle e a
fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para
a saúde.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
30 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O servidor público é um profissional que deve primar pela
imagem da instituição onde atua. Assim, é recomendável que ele
adote atitudes favoráveis à qualidade do atendimento.
Cumprimentar o usuário dos serviços de saúde, demonstrando
acolhimento e educação, por exemplo, não é uma forma de
melhorar a qualidade do atendimento ao público e, portanto, é um
comportamento a ser evitado pelos agentes públicos.

Marque a alternativa CORRETA:

II. O SUS abrange desde o simples atendimento para avaliação da
pressão arterial até o transplante de órgãos.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. O vírus HIV pode ser transmitido por suor e lágrimas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

IV. Conhecer o percentual de indivíduos que consultaram o médico
no último ano é uma forma de utilizar indicadores de saúde em
favor da melhoria da gestão da saúde pública em uma região.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:

e) Todas as afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

28 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto
fumígero, derivado ou não do tabaco, devem ser submetidos ao
controle e fiscalização sanitária pela Anvisa.
II. A Estratégia Saúde da Família (ESF) busca reduzir o impacto na
situação de saúde das coletividades. Assim, através de ações
preventivas e curativas, os profissionais da ESF atuam em favor da
ampliação do risco de doença na população.
III. A sudorese noturna não é um dos sintomas possíveis da
tuberculose.
IV. São doenças transmissíveis aquelas em que o organismo
parasitante é impedido de migrar do parasitado para o sadio, não
havendo uma fase intermediária de desenvolvimento no ambiente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
ACE
Vistoriar residências, depósitos, terrenos baldios e
estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos;
inspecionar cuidadosamente caixas d’água, calhas e telhados;
aplicar larvicidas e inseticidas; orientar a população quanto à
prevenção e o tratamento de doenças infecciosas; realizar o
recenseamento de animais: essas atividades são fundamentais
para prevenir e controlar doenças como dengue, chagas,
leishmaniose e malária e fazem parte das atribuições do Agente
de Combate às Endemias (ACE), um trabalhador de nível médio
que teve suas atividades regulamentadas em 2006, mas que
ainda tem muito o que conquistar, especialmente no que diz
respeito à formação.
Assim como os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), os ACEs
trabalham em contato direto com a população e, para o
secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde,
Gerson Penna, esse é um dos fatores mais importantes para
garantir o sucesso do trabalho. “A dengue, por exemplo,
representa um grande desafio para gestores e profissionais de
saúde. E sabemos que um componente importante é o
envolvimento da comunidade no controle do mosquito
transmissor. Tanto o ACS como o ACE, trabalhando diretamente
com a comunidade, são atores importantes para a obtenção de
resultados positivos”, observa.
O ACE é um profissional fundamental para o controle de
endemias e deve trabalhar de forma integrada às equipes de
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atenção básica na Estratégia Saúde da Família, participando das
reuniões e trabalhando sempre em parceria com o ACS. “Além
disso, o agente de endemias pode contribuir para promover uma
integração entre as vigilâncias epidemiológica, sanitária e
ambiental. Como está em contato permanente com a
comunidade onde trabalha, ele conhece os principais problemas
da região e pode envolver a população na busca da solução
dessas questões”, acredita o secretário.
Adaptado. Disponível em: http://bit.ly/2mqRUp7 (acesso em
19/09/2019).

31 • Com base no texto 'ACE', leia as afirmativas a seguir:
I. O texto aponta que o ACE é um profissional fundamental para o
controle de endemias e deve trabalhar de forma integrada às
equipes de atenção básica na Estratégia Saúde da Família.

v.Audit.: CC5D4FD41

33 • Com base no texto 'ACE', leia as afirmativas a seguir:
I. O texto aponta que o Agente de Combate às Endemias deve
verificar nas unidades educacionais o cumprimento do cardápio
aprovado, a qualidade dos serviços oferecidos, a quantidade
entregue e a aceitação dos alimentos por parte do alunado.
II. Aplicar larvicidas e inseticidas é uma atividade que faz parte das
atribuições do Agente de Combate às Endemias, de acordo com o
texto.
III. Executar atividades técnicas específicas para o tratamento nas
entorses, fraturas em vias de recuperação, paralisias, perturbações
circulatórias e enfermidades nervosas por meios físicos,
geralmente de acordo com as prescrições médicas, são as
principais funções do Agente de Combate às Endemias no âmbito
da Estratégia Saúde da Família, de acordo com o texto.
IV. O texto afirma que orientar a população quanto à prevenção e o
tratamento de doenças infecciosas é parte das atribuições do
Agente de Combate às Endemias.

II. O texto afirma que, no contexto da Estratégia Saúde da Família, o
ACE deve prestar assistência médica aos profissionais que atuam
nas diversas entidades que compõem o governo municipal.

Marque a alternativa CORRETA:

III. Fazer a coleta de materiais para análise laboratorial, para
inspeções periciais médicas e para intervenções cirúrgicas e
sistematizar a solicitação de exames complementares para o
diagnostico de doenças são algumas das atribuições do ACS, de
acordo com o texto.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

IV. Assessorar técnica e pedagogicamente os profissionais
envolvidos no planejamento, no desenvolvimento, na avaliação e no
aperfeiçoamento de atividades educacionais é a principal função
do Agente de Combate às Endemias, no âmbito do SUS, de acordo
com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
32 • Com base no texto 'ACE', leia as afirmativas a seguir:
I. No contexto da Estratégia Saúde da Família, o ACS deve prestar
cuidados de enfermagem aos pacientes hospitalizados, aplicar
vacinas e injeções, de acordo com o texto.
II. De acordo com o texto, realizar o recenseamento de animais é
parte das atribuições do Agente de Combate às Endemias.
III. Promover uma integração entre as vigilâncias epidemiológica,
sanitária e ambiental, formulando diagnósticos, prescrevendo
tratamentos e emitindo laudos, são as principais atribuições do
Agente de Combate às Endemias, afirma o texto.
IV. Implantar, coordenar e avaliar projeto pedagógico no âmbito da
Educação Básica são as principais atribuições do Agente de
Combate às Endemias, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
34 • Com base no texto 'ACE', leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, as atividades do Agente de Combate às
Endemias são fundamentais para prevenir e controlar doenças
como dengue, chagas, leishmaniose e malária.
II. Os ACEs trabalham em contato direto com a população, informa
o texto, e esse é um dos fatores mais importantes para garantir o
sucesso do trabalho desses profissionais, de acordo com a opinião
do secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde,
Gerson Penna.
III. O Agente de Combate às Endemias é o profissional responsável
por administrar e gerenciar uma equipe de Agentes Comunitários
de Saúde, de acordo com o texto.
IV. Vistoriar residências, depósitos, terrenos baldios e
estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos é uma
das atribuições do ACS, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
35 • Com base no texto 'ACE', leia as afirmativas a seguir:
I. O texto afirma que o Agente de Combate às Endemias não está
exposto a riscos de qualquer natureza ao desenvolver as ações de
combate a doenças no âmbito do município.
II. O texto afirma que o papel do ACE é exercer atividades docentes
e de suporte pedagógico em planejamento, execução, orientação,
controle e administração do processo educacional.
III. Inspecionar cuidadosamente caixas d’água, calhas e telhados é
uma atividade fundamental para prevenir e controlar doenças, de
acordo com o texto.
IV. O texto aponta que o ACE é um profissional fundamental para
as ações de controle de endemias e deve trabalhar de forma
desassociada das equipes de atenção básica.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 36 a 50
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36 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O saguão de um hotel possuía área total de 2400 m² e foi dividido
em 30 partes iguais. Assim, é possível afirmar que, após a divisão,
cada parte possui menos de 83,33 m².
II. No mercado, Vitória gastou 50% do dinheiro que possuía com
legumes. Do que sobrou, 25% foram gastos com cereais. Após
concluir suas compras, Vitória observou que ainda restaram R$ 45.
Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que
Vitória possuía mais de R$ 135,70 antes de realizar suas compras
no mercado.
III. Em uma padaria, um bolo de aniversário de 2 quilos é vendido
por R$ 96,00. No mês de janeiro, foi aplicado um desconto
promocional de 30% sobre o preço regular do bolo. Dessa forma, o
preço promocional desse bolo será inferior a R$ 64,75.
IV. Se 36/56 dos turistas de um grupo são libaneses, então mais de
68,33% do grupo é oriundo do Líbano.

v.Audit.: CC5D4FD41

38 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A prefeitura de Campos do Norte possui em seu quadro de
servidores enfermeiros, os quais representam 20% do total de
servidores dessa prefeitura. Se 35% dos enfermeiros são mulheres
e 52 são homens, então o total de servidores dessa prefeitura é
superior a 423.
II. Em um concurso público, a razão entre o número de aprovados e
o número de reprovados é 1/4. Com base nessa informação, é
correto afirmar que a porcentagem de aprovados corresponde a
mais de 22,61%.
III. A prefeitura do município de Rosa Azul arrecadou no mês 1 a
quantia de R$ 45.600,00 em impostos. No mês 2, a arrecadação foi
de R$ 36.100,00. A partir dos dados apresentados, é correto
afirmar que a redução na arrecadação foi de 18,35% entre os
meses considerados.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

IV. Vitória e Ana desejam comprar um bolo que custa R$ 60. O
dinheiro que possuem juntas equivale a 60% do valor necessário
para adquirir o bolo. Sabendo-se que Vitória possui R$ 6 a menos
do que Ana, então, o valor que Ana tem é superior a R$ 24,55.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:

37 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um terreno possuía área total de 1.541 m² e foi dividido em 23
partes iguais. Assim, é possível afirmar que, após a divisão, cada
parte possui mais de 64,5 m².
II. O preço do feijão no Supermercado Preço Bom subiu 125% no
último final de semana. Diante de uma visível redução nas vendas,
sua proprietária decidiu reduzir o preço do feijão ao patamar
praticado antes do aumento, aplicando um desconto ao mesmo.
Assim, é possível afirmar que, para retomar o preço anterior, a
proprietária teve que aplicar um desconto superior a 49,85% no
preço do feijão.
III. Vitória abasteceu sua moto com R$ 30,00 de gasolina. Sabendo
que ela só possuía moedas de 50 centavos para pagar, pode-se
dizer que Vitória utilizou mais de 63 moedas para pagar pelo
combustível.
IV. Em uma fábrica, sabe-se que o custo do insumo Y representa
2/5 do custo do refrigerante X. Se o custo do insumo Y for
aumentado em 1/4, e os demais custos de fabricação do
refrigerante X permanecerem constantes, então o custo total do
refrigerante X terá um acréscimo de 13,55%.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
39 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Vitória acaba de comprar um imóvel no valor de R$ 189.400,00.
Após pagar 3/5 desse valor à vista, ela optou por parcelar o
restante em 12 parcelas iguais e sem juros. Assim, é correto
afirmar que o valor de cada parcela a ser paga por Vitória deverá
ter um valor inferior a R$ 6.712,88 e superior a 6.621,12.
II. Vitória comprou uma mochila nova e obteve um desconto de
40% sobre o preço inicial do item. Sabendo que o valor original do
produto era de R$ 190, é possível afirmar que Vitória deverá pagar
menos de R$ 122,50 pelo item.
III. Vitória comprou um refrigerante e obteve um desconto de 2%.
Sabendo que o preço inicial do produto era de R$ 10, Vitória deverá
pagar mais de R$ 9,12 pelo item.
IV. Vitória recebeu um auxílio de custo equivalente a 2% sobre a
sua remuneração semanal, o qual passou a ser de R$ 224,40.
Assim, é correto afirmar que o valor anterior da sua remuneração
semanal, sem considerar o auxílio de custo, era de R$ 206,50.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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40 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Vitória abasteceu sua moto com R$ 27,00 de gasolina. Sabendo
que ela só possuía moedas de 50 centavos para pagar, pode-se
dizer que Vitória utilizou mais de 56 moedas para pagar pelo
combustível.
II. A empresa Super Crédito realiza empréstimos para servidores e
aposentados. A menor taxa anual cobrada por essa empresa para
seus empréstimos é de 43%. A maior taxa anual cobrada por essa
empresa para seus empréstimos é de 321%. Assim, é correto
afirmar que, percentualmente, a maior taxa é menos de 478,15%
superior à menor taxa.
III. Vitória e Ana são irmãs e percorrem o trecho de casa para a
escola de bicicleta todos os dias. Vitória percorreu o trajeto de sua
casa até a escola com uma determinada velocidade média. Ana
percorreu o mesmo trajeto com uma velocidade média 60% maior
do que a de Vitória. É correto afirmar que, em relação ao tempo que
Vitória levou para percorrer o trajeto, o tempo de Ana foi 37,5%
inferior ao de Vitória.
IV. Em uma fábrica, sabe-se que o custo do insumo Y representa
2/5 do custo do refrigerante X. Se o custo do insumo Y for
aumentado em 1/4, e os demais custos de fabricação do
refrigerante X permanecerem constantes, então o custo total do
refrigerante X terá um acréscimo de 15,6%.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
ALMAS MORTAS
Em busca de seus próprios interesses, o personagem principal
da obra “Almas Mortas”, de Gógol, Tchítchikov, torna-se um
bajulador inescrupuloso que pouco ou nada diz sobre sua real
origem ao chegar em uma capital de província da Rússia, ao
mesmo tempo em que é ousado o suficiente para ganhar a
confiança dos nobres e altos funcionários da cidade,
conquistando a simpatia de todos os graus de hierarquias civis.
Aos poucos, o personagem toma forma e demonstra-se um
grande especulador, que por somas irrisórias faz ofertas a
alguns donos de terras da região: comprar almas mortas. O
termo “almas”, na Rússia, designa os servos, escravos dos donos
de terras. Tchítchikov não deixa claro seu propósito ao realizar
diversas transações envolvendo os servos já falecidos, invisíveis
para a lei.
A princípio, há um véu de respeito à ética e aos bons costumes
que logo é substituído pela negociata barata e presunçosa – dos
dois lados, por parte de quem compra e também de quem vende.
Até então, pouca coisa se sabe sobre o especulador. Em síntese,
está não é a questão principal do livro – o que perpassa a trama
são os costumes de um povo que luta por buscar sua identidade,
em todas as camadas sociais e em meio a diversos outros
costumes ‘impostos’ por outras sociedades. Gógol não deixa
claro qual a origem do personagem, justamente para assim
conseguir passear entre as diversas facetas dos envolvidos.
(Adaptado. Disponível em: http://bit.ly/2lXMT78)

v.Audit.: CC5D4FD41

41 • Com base no texto 'ALMAS MORTAS', leia as afirmativas a
seguir:
I. A negociata estabelecida entre Tchítchikov e os senhores donos
de “almas mortas” é, conforme o texto, sempre em tom jocoso.
II. Na obra “Almas Mortas”, de Gógol, destaca-se um lirismo
evidente, com repetidas passagens nas quais o índio é apresentado
como um herói medieval, equiparável aos nobres cavaleiros da
idade média europeia, de acordo com o texto.
III. Segundo o texto, a personagem do livro de Gógol pode ser
considerada demagoga e egoísta.
IV. Pode-se deduzir que a leviandade nas relações humanas,
evidenciada pela negociata barata e presunçosa, denota o que
ocorre na classe social mais abastada, mostrada no texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
42 • Com base no texto 'ALMAS MORTAS', leia as afirmativas a
seguir:
I. Paulatinamente, segundo o texto, o personagem se mostra um
grande especulador, que por somas insignificantes faz ofertas a
alguns donos de terras da Rússia.
II. Depreende-se do texto que o mistério em torno da origem do
personagem serve como pano de fundo para traçar um perfil
psicológico do homem russo até o narrador atingir a
superficialidade das relações humanas.
III. O texto aponta que as relações de compra e venda de almas
obedecem, inicialmente, à ética e aos bons costumes, todavia esse
conceito logo é substituído pela negociata barata e pretenciosa de
ambos os lados.
IV. Infere-se do texto que a obra pretende, por meio do fluxo do
pensamento, traçar um perfil psicológico do homem russo que
intenta firmar sua identidade nacional devido às influências dos
costumes do oeste europeu.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
43 • Com base no texto 'ALMAS MORTAS', leia as afirmativas a
seguir:
I. O texto é uma apreciação da obra de Gógol, Almas Mortas; por
isso, o autor não se isenta de expressar um posicionamento crítico
diante da leitura.
II. No texto, o autor afirma que a obra literária de Gógol é mercada
por um forte nacionalismo, pela defesa da democracia e da
liberdade de imprensa. O autor afirma, ainda, que Gógol parece
ignorar, em seus livros, os problemas ambientais que afligem o seu
país.
III. A obra, como se observa no texto, configura-se um painel da
Rússia do século XIX e expõe as facetas dos diversos tipos
humanos de uma sociedade que busca uma identidade em meio
às influências culturais de outros povos.
IV. De acordo com o texto, Tchítchikov é um personagem
audacioso que busca ganhar a confiança dos nobres e altos
funcionários da cidade para onde vai, a fim de comprar almas
mortas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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Petrobras

e) Todas as afirmativas estão corretas.

Por G1
18/09/2019, às 19h43

45 • Com base no texto 'Petrobras', leia as afirmativas a seguir:
I. Os ataques terroristas na Arábia Saudita, o avanço da inflação na
América do Sul, o aumento do custo de mão de obra no Brasil e a
queda no consumo de combustíveis fósseis no mundo são as
principais causas alegadas pela Petrobras para justificar o
aumento no preço do Petróleo, de acordo com o texto.

A Petrobras vai elevar o preço médio do diesel nas refinarias em
4,2%, e o da gasolina em 3,5% a partir desta quinta-feira (19). A
informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da estatal
nesta quarta.
O repasse ou não do aumento para os consumidores finais fica a
critério das distribuidoras e postos.

II. O tema central do texto é o impasse entre a Petrobras e os
produtores de petróleo da Arábia Saudita em relação ao preço do
diesel nos postos de gasolina brasileiros e ao custo de exportação
da gasolina para os demais países da América Latina.

O reajuste vem após a disparada nos preços do barril do petróleo
no mercado internacional na segunda-feira (16), em
consequência dos ataques a instalações petroleiras na Arábia
Saudita no fim de semana. O incidente baixou pela metade a
produção do maior exportador da commodity do mundo.

IV. Os recentes ataques a instalações petroleiras na Arábia Saudita
baixaram pela metade a produção do maior exportador da
commodity do mundo, de acordo com o texto.

III. O aumento do tráfego rodoviário e a redução no número de
veículos de baixo consumo no Brasil forçaram a Petrobras a elevar
o preço do diesel e da gasolina nos postos, de acordo com o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

Na segunda-feira, a estatal afirmou que manteria o preço dos
combustíveis até que os valores do petróleo se acomodassem.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Após a disparada, os preços da commodity vem caindo desde
terça-feira, compensando parte do aumento, depois que a Arábia
Saudita anunciou que já havia restabelecido parcialmente sua
produção e que uma retomada por completo será rápida. De
sexta-feira até agora, o barril do Brent – referência internacional
– acumulou alta de 5,6%, fechando nesta quarta-feira a US$
63,60 por barril, segundo a agência Reuters.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

POLÍTICA DE PREÇOS
A política de reajustes de preços da Petrobras leva em conta as
cotações internacionais, além de outras variáveis. O presidente
do Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis
(Abicom), Sérgio Araújo, disse que os reajustes desta quarta dão
claro sinal de que a empresa está caminhando para praticar
preços alinhados com o mercado internacional. "Aguardar a
estabilização dos preços após o evento na Arábia Saudita era
necessário."
O chefe da área de óleo e gás da consultoria INTL FCStone,
Thadeu Silva, aponta que a Petrobras está "seguindo as
condições de mercado". "O ajuste que ela fez (no diesel) está
muito próximo do que reflete a paridade de importação no
mercado internacional agora. Então está equalizando as
condições de mercado", disse à Reuters.
Adaptado. Disponível em: https://glo.bo/2mhuXo7

b) Apenas uma afirmativa está correta.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
46 • Com base no texto 'Petrobras', leia as afirmativas a seguir:
I. O texto aponta que o reajuste no preço dos combustíveis
anunciado pela assessoria de imprensa da Petrobras ocorreu após
a disparada nos preços do barril do petróleo no mercado
internacional em consequência dos ataques a instalações
petroleiras na Arábia Saudita.
II. O texto aponta que a política de preços da Petrobras tem
contribuído para a redução constante dos preços dos combustíveis
no Brasil. Aliado às ações da estatal, pode-se citar o baixo custo da
mão de obra nacional como os dois principais fatores que
contribuíram para a redução do preço do álcool nos postos, afirma
o autor.
III. A partir das informações estatísticas presentes no texto, o leitor
pode inferir que o aumento do consumo de gasolina e diesel nas
grandes metrópoles das regiões Sul e Sudeste foi a causa central
do aumento do preço do barril do Brent no mercado brasileiro.
IV. O texto informa que, nos últimos cinco dias, o barril do Brent –
referência internacional – acumulou queda de 5,6%, fechando a
US$ 63,60 por barril, segundo a agência Reuters.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

44 • Com base no texto 'Petrobras', leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com o autor, o elevado consumo de derivados de
petróleo tem prejudicado a biodiversidade em diversos países,
como a Arábia Saudita, por exemplo.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

II. De acordo com o texto, a assessoria de imprensa da Petrobras
divulgou a informação de que essa estatal vai elevar o preço médio
do diesel nas refinarias em 4,2%, e o da gasolina em 3,5% a partir
da data anunciada.
III. O texto aponta que a Petrobras determinou, através da sua
assessoria de imprensa, que o repasse do aumento no preço dos
combustíveis para os consumidores deve ser feito por todas as
distribuidoras e postos em um prazo máximo de até uma semana
após o anúncio do reajuste.
IV. O texto expõe ao leitor a opinião de dois importantes
economistas: Sérgio Araújo e Thadeu Silva. Enquanto o primeiro
defende que a política de preços da Petrobras deve privilegiar um
padrão compatível com o mercado internacional, o segundo opina
pelo controle estatal sobre os preços dos combustível.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
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47 • Com base no texto 'Petrobras', leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, o repasse ou não do aumento divulgado
pela assessoria de imprensa da Petrobras para os consumidores
finais fica a critério das distribuidoras e postos.
II. De acordo com o texto, a Petrobras, através da sua assessoria
de imprensa, informou que vai elevar o preço médio do diesel nas
refinarias em 3,5%, e o da gasolina em 4,2%.
III. O texto aponta que, para Sérgio Araújo, os reajustes descritos no
texto dão claro sinal de que a Petrobras está caminhando para
praticar preços alinhados com o mercado internacional. Para o
presidente da Abicom, aguardar a estabilização dos preços após o
evento na Arábia Saudita era necessário.
IV. No texto, é possível inferir que a Petrobrás decidiu reduzir o
preço da gasolina e elevar o preço do diesel nos postos de
combustíveis em função de uma tendência internacional de
elevação dos custos de transportes.

v.Audit.: CC5D4FD41

49 • Com base no texto 'Petrobras', leia as afirmativas a seguir:
I. O texto afirma que, para Sérgio Araújo, presidente da Abicom, a
estratégia da Petrobrás de reduzir o preço dos combustíveis está
intimamente alinhada com as atuais políticas federais de
desoneração da folha de pagamento e redução dos gastos
públicos.
II. A partir das informações presentes no texto, o leitor pode
perceber que, apesar da Petrobras ter comunicado que manteria o
preço dos combustíveis até que os valores do petróleo se
acomodassem, dois dias depois, a estatal anunciou um aumento
no preço médio do diesel e da gasolina nas refinarias.
III. No texto, o autor expressa sua opinião sobre as causas
possíveis do aumento do preço dos combustíveis nos postos e, ao
final, opina pela criação de uma política de regulação estatal sobre
o preço dos combustíveis, a fim de reduzir a inflação.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

IV. De acordo com o texto, as estratégias de armazenamento de
petróleo recentemente adotadas pela Arábia Saudita afetaram
positivamente os preços dos combustíveis no Brasil, forçando a
Petrobras a reduzir o custo do barril do Brent no mercado
internacional.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:

48 • Com base no texto 'Petrobras', leia as afirmativas a seguir:
I. O texto tem um caráter instrucional, pois orienta o leitor a adotar
medidas diárias de redução do consumo de combustível, como,
por exemplo, adotar o transporte coletivo ou usar bicicletas para ir
ao trabalho.
II. O autor do texto, Sérgio Araújo, afirma no penúltimo parágrafo
que a política de preços da Petrobras é uma forma de reafirmar a
estratégia de consolidação do Brasil como um grande exportador
de derivados do petróleo.
III. De acordo com o texto, a política de reajustes de preços da
Petrobras leva em conta as cotações internacionais, além de
outras variáveis.
IV. O texto aponta que, na opinião de Thadeu Silva, chefe da área de
óleo e gás da consultoria INTL FCStone, a decisão da Petrobrás de
elevar o preço dos combustíveis vai na contramão da conjuntura
internacional, pois, atualmente, os países mais industrializados têm
reduzido o consumo de combustíveis fósseis.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
50 • Com base no texto 'Petrobras', leia as afirmativas a seguir:
I. O tema central do texto é a queda expressiva do preço do etanol
nos postos de combustível nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.
De acordo com o autor, Sérgio Araújo, essa redução tem afetado a
qualidade do produto oferecido ao cliente final e exige medidas por
parte da Petrobras.
II. Os preços do petróleo vêm caindo desde que a Arábia Saudita
anunciou que já havia restabelecido parcialmente sua produção e
que uma retomada por completo seria rápida, compensando,
assim, parte do aumento, afirma o texto.
III. O texto traz informações da agência Reuters de que o barril do
Brent acumulou alta de 5,6% em um período de tempo próximo ao
dia no qual o texto foi publicado.
IV. O texto afirma que, do ponto de vista do chefe da área de óleo e
gás da consultoria INTL FCStone, Thadeu Silva, a Petrobras está
seguindo as condições de mercado e que o ajuste que a estatal fez
no diesel está muito próximo do que reflete a paridade de
importação no mercado internacional agora.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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